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Abstract 

In the modern times Democracy is the highest form of Political System. The fundamental principle 

of Democracy is providing a qualitative rule for the people. The success rate of Democracy depends 

on the mass participation viz. that doesn’t means Democracy is a numeric form of government. It 

can be successful only when the huge number of people (people as whole male and female) freely 

and fairly participate in this system. 

But it is fact that from exigent to medieval and recently modern age our society is male dominated 

society. In maximum time our socio-political system, executive system judiciary system, social 

policies, rules, customs, norms etc are controlled by the male. Their (Female) rights, freedom, 

liberty etc are still suppressed by the male. It is historically proved that female played a crucial role 

in the socio-political development of our country. Maitryee, Apala, Gargi, Lopamudra are the best 

example in our Indian history. If we focus our regional or national politics the same incident has 

picturized. Where the female are very active for socio-economic development of our nation. We 

can’t avoid their role. 

Keywords: Democracy, Gender biasness, Male-domination, Biological construction, 

Empowerment. 
 

আধুলনক লৈশ্ব ৈযৈস্থার সজৈতাত্তম্ রাষ্ট্র-শাসন প্রণািী লিজসজৈ ‘গণর্ন্ত্র’ স্বীকৃর্ িজিও এই গণর্ালন্ত্রক কাঠাজম্ার লৈকাশ 

অজনকটাই দাাঁলিজে রজেজে গণ অংশগ্রিজণর ওপর। র্জৈ গণঅংশগ্রিণ ৈিজর্ ককৈি সংখ্যা র্ত্ত্বজক কৈাঝাে না। এলট লনধতালরর্ 

িজে থাজক নারী ও পুরুজষর ৈযাপক অংশ গ্রিজণর দ্বারা। যলদও সুদূর প্রাচীনকাি কথজক সম্প্রলর্ এই লচর সর্য কর্খ্ালন 

ৈাস্তৈালের্ িজেজে, র্া লনজে অজনকখ্ালন সজেি বর্রী িজেজে। কারণ লৈশ্ব ইলর্িাজসর প্রাে সকি রাষ্ট্র রােননলর্ক ৈযৈস্থা, 

শাসন পদ্ধলর্, প্রকরণ, ক্ষম্র্ার লৈনযাস প্রভৃলর্ পুরুষর্ালন্ত্রক কাঠাজম্ার কৈিাোজি আৈদ্ধ। ফির্ঃ লৈশ্ব সম্াে ৈযৈস্থাে নারী 

আে অজধতক ম্ানৈী িওো সজত্ত্বও র্ার আশা, আকাঙ্ক্ষা, অলভৈযলি প্রভৃলর্ আে কযন এক অস্তলম্র্ সূযত। কযখ্াজন নারী পুরুজষর 

দ্বারা সৃষ্ট প্রলর্ভাস। প্রলর্থযশা নারীৈাদী র্ালত্ত্বক লসজম্ান দযা ৈজভোজরর 1 9 4 9  সাজি প্রকালশর্ “The 2
nd

 Sex” গ্রজে 

লর্লন সঙ্গর্ভাজৈই উজেখ্ কজরজেন, “One is not born a woman but becomes a woman”। অথতাৎ পুরুষশালসর্ 

সম্ােই র্াজক নারী িজে ওঠার লশক্ষাে অলর্ লশলক্ষর্ কজর কর্াজি। নারী-পুরুজষর এই লিঙ্গগর্ কৃলিম্ লৈভােনই আে আথত 

সাম্ালেক র্থা রােননলর্ক ৈযৈস্থার গঠন লৈনযাজস ও লৈকাজশ নারীর ভলৈষযৎজক অলনলির্ কজর রু্জিজে। 
 

    নানা প্রালর্ষ্ঠালনক লৈলধৈযৈস্থা, লনেম্ কানুন, কিাকাচার প্রভৃলর্ কক্ষজি নারীজক ব্রার্য কজর রাখ্ার প্রোস অলর্ প্রাচীন কাি 

কথজক প্রৈিম্ান। কযখ্াজন নারী লকংৈা নারীজের অলধকার ৈারৈারই প্রজের সম্মুখ্ীন। কযম্ন ইসিাম্ ধজম্ত নারীজক পুরুষ সৃষ্ট 
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কম্ািজক (পদতাপ্রথা, কৈারখ্া) দ্বারা আচ্ছালদর্ করার প্রোস পলরিলক্ষর্ িে। কযখ্াজন অলধকাংশ কক্ষজি নারীজক ককৈি সিান 

উৎপাদজনর যন্ত্র লিজসজৈ লচলির্ করা িজে থাজক। লকংৈা খ্রীষ্টধজম্তও নারীর অৈস্থানগর্ ককানও পলরৈর্তন িক্ষয করা যােলন। 

কযখ্াজন নারীজক অপলৈি, পুরুষ প্রিুব্ধকারী, পৃলথৈীজর্ পাপ সৃলষ্টকারী ৈস্তু লিসাজৈ লচলির্ করা িজেজে। র্জৈ লিেু ধম্ত কযন 

সকিজক োলিজে কগজে, লিেু ধজম্ত ম্িাপুরাণ, রাম্ােণ, ম্িাভারর্ লকংৈা ৈাৎসােজনর কাম্সূজি নারীজক দুগতা, িক্ষ্মী, প্রভৃলর্র 

সজঙ্গ রু্িনা করজি পরক্ষজণ র্াজক আৈার অসর্ী, দূভতাগা লিসাজৈ রু্িনা করা িজেজে। অথতাৎ ৈযলিগর্ ধনসপদ দ লভলত্তক 

লপরৃ্র্ালন্ত্রক সম্াজের ৈুলনোদজক সুরলক্ষর্ করার উজেজশযই র্থাকলথর্ ধম্তীে লৈলধলৈধাজন প্রলর্লষ্ঠর্ করা িজেজে পুরুজষর 

সালৈতক প্রভূে ও নারীর সালৈতক িীনর্ার র্ত্ত্ব। এজক্ষজি স্মৃলর্শাজের প্রধান ৈিা ম্নু উলি লৈজশষভাজৈ প্রলণধানজযাগয। র্ার 

ম্জর্ 

“লপর্া রক্ষলর্ ককাম্াজর, ভর্তা রক্ষলর্ কযৌৈজন। 

রক্ষলি স্থলৈজর পুিা ন েী স্বার্ন্ত্রযম্রু্তলর্"।। 

    আরও ৈিা কযজর্ পাজর লিেু শাজে কম্জেরা নারােণ শীিা স্পশত করজর্ পাজর না, লকন্তু ককন? কদৈর্ারা যলদ ম্ানুজষর দ্বারা 

পূলের্ িন, র্জৈ কম্জেরা ব্রার্য থাকজৈন ককন? র্ািজি কম্জেরা লক ম্ানুষ নন। এই েনযই কৈাধ িে লৈলশষ্ট নারীৈাদী ভালেতলনো 

উিফ নারী সম্াজের েনয একলট লনেস্ব কক্ষ (own self) কচজেলেজিন। ম্ূির্ঃ লিঙ্গ কভজদ নারীজদর অসলিষ্ণু অর্যাচাজরর 

িার্ কথজক রক্ষা পাওোর েনয। কযখ্াজন নারী আেও দাসী, কভাগয সাম্গ্রী লকংৈা পণয লিসাজৈ পলরলচর্। 
 

    যারফজি নারী ৈা নারী সম্াে সপদ লকতর্ আজিাচনা আে ৈহুি চলচতর্ লৈষে িজে উজঠজে। পুরুষ লকংৈা নারী শব্দগুলি অলর্ 

ক্ষুদ্র ৈযঞ্জনাম্ে িজিও এর ম্জধযই িুলকজে রজেজে ক্ষম্র্া। র্াই আলধপজর্যর প্রজোগ লকংৈা অৈদম্ন ও কশাষণ আে নারী 

েীৈজনর প্রার্যলিক লৈষে িজে দাাঁলিজেজে। 
 

    প্রকৃর্পজক্ষ, “ম্ানুষ েন্মসূজি স্বাধীন লকংৈা লনজেজক স্বাধীন লিজসজৈ ভাৈজর্ অভযস্থ িজিও সম্াে কাঠাজম্ার েলটি 

লৈনযাস (পুরুষ লনৈতালচর্) র্াজক (ম্ূির্ নারী) অজনযর কাঠাজম্াে আৈদ্ধ কজর রাজখ্। কযখ্াজন র্ার সাফিয উৎকষতর্া, লৈকাশ এ 

সম্স্ত লকেুজর্ র্ার লৈজশষ ভূলম্কা থাজক না। কযজিরু্ নারী কয লিঙ্গগর্ বৈষজম্যরই ফসি। আসজি নারী ও পুরুজষর এই 

লৈভােন ক্ষম্র্া ককলিক এক লৈনযাস। কযখ্াজন এজক অপরজক লনেলন্ত্রর্ কজর চজি। অনযভাজৈ ৈিজর্ কগজি পুরুষ র্ার 

ক্ষম্র্াজকলিক কাঠাজম্াে নারীজক সংরলক্ষর্ করার ম্ধয লদজেই র্ার অলস্তেজক লচলির্ করজর্ চাে। অথতাৎ পুরুজষর প্রলর্ষ্ঠা 

প্রালি নারীজক পুরুষ লনলদতষ্ট পজথ পলরচিজনর ম্ধয লদজে। অনযভাজৈ ৈিজর্ কগজি sex is biologically constructed, but 

gender is culturally constructed. 
 

    অথতাৎ নারী লনযতার্ন পুরুষ চালির্ সম্াজের এক অিংকার লিসাজৈ প্রলর্ষ্ঠা কপজে আসজে। কযখ্াজন র্ার কপৌরুষ নারী 

লনযতার্জনর ম্াধযম্ লিসাজৈ আভালসর্। কযখ্াজন নারীর ককান লনেস্ব অলস্তে কনই। পুরুজষর (সিান, স্বাম্ী, লপর্া) কসৈা করার 

ম্ধয লদজেই নারীর েজন্মর সাথতকর্া। লকংৈা অনযভাজৈ ৈিজর্ কগজি র্ার সৈুে স্বজের ঘজট সলিি সম্ালধ। সম্ভৈর্ কসই 

কারজণই োম্তান সম্াে দাশতলনক লনৎজস ৈজিলেজিন, “ভগৈাজনর লদ্বর্ীে ভুি িি নারীজক নারী লিসাজৈ েগৎ-এ পাঠাজনা।” 

োলর্, ধম্ত, ৈণত, স্থান কাি কভজদ এই লিঙ্গলভলত্তক বৈষজম্যর কর্ম্ন ককানও ৈযলর্ক্রম্ ঘজটলন। অথতাৎ কক্ষি লৈজশজষ নারীর 

অৈস্থান লভন্ন িজিও র্ার উপর লিংসা ৈা আক্রম্জণর লচিটা কম্াটামু্লটভাজৈ এক রকম্ এৈং যা আেও ক্রম্ৈধতম্ান। ভারর্ৈষতও 

র্ার ৈযলর্ক্রম্ নে। 
 

    ৈর্তম্ান পৃলথৈীর ৈৃিত্তম্ গণর্ালন্ত্রক কদশ ভারর্ৈষত। ভারর্ৈজষতর আথত-সাম্ালেক লৈকাশ রােননলর্ক লস্থলর্শীির্া, গঠনম্ূিক 

পলরকাঠাজম্া ইর্যালদ লৈশ্ব সম্াে ৈযৈস্থাে ভারর্ৈষতজক যশ, খ্যালর্ ও ম্যতাদার লশখ্জর উন্নীর্ করজিও একলৈংশ শর্জকর 

প্রথম্াজধত কপৌাঁজে আেও নারীর অৈস্থান কযন এক অসু্ফট আজিার লৈেু। যলদও এ লৈষজে ককান সজেি কনই কয ভারর্ৈজষতর 

ইলর্িাস অলর্প্রাচীন িজিও সৈতদাই ম্ানৈর্ার েেগান কগজেজে। ভারজর্র োর্ীে ম্ুলি আজোিন লকংৈা আথত সাম্ালেক 

লৈকাজশ নারীরা এক অলৈস্মরণীে অৈদান করজখ্জে লঠকই লকন্তু কািজভজদ নারী সম্াজের প্রলর্ লৈম্ূখ্ীনর্ার লচিও আম্রা খু্াঁজে 

পাই কযখ্াজন অৈদম্ন, িাঞ্ছনা, গঞ্জনা, খু্ন, ধষতণ প্রভৃলর্ কযন নারী সম্াজের প্রার্যলিক েীৈজনর আনুষলঙ্গক লৈষে িজে 

দাাঁলিজেজে। এজক্ষজি আম্রা কৈহুিা, কদ্রৌপদী অথৈা ৈর্তম্াজন লনভতোরা যার োজ্বিয প্রম্াণ। 
 

    অথতাৎ আলদম্কাি কথজকই কম্জেজদর আম্রা পূণত ম্যতাদা লশলখ্লন। অথচ কসই নারীর গজভতই ধারণ কজর নরু্ন েীৈন। র্াোিা 

আথত-সাম্ালেক কপ্রক্ষাপজট নারীর অৈস্থান আরও দুদতশাম্ে। েীৈন লৈকাজশর প্রলর্লট কক্ষজি নারী কযন এক পরেীৈী সত্ত্বা োিা 
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আর লকেুই নে। এম্নলক পলরৈাজর নারী উপােতনকারী িজিও অলধকাংশ কক্ষজি র্াজক অনুম্লর্ লনজর্ িে র্ার লপর্া ৈা স্বাম্ীর 

কাে কথজক। এ কযন র্ার নারী সত্ত্বার কেষ্ঠ সাম্গ্রী, কেষ্ঠ আজোেন কসই পুরুষ কর্তার উজেশযই লনজৈলদর্ বনজৈদয। র্াোিা 

উপােতনিীন ম্লিিাজদর কথা না প্রকাশ করাই ভাজিা। কারণ পুরুষ অনুশালসর্ সম্াজে র্াজদর স্থান লৈজশষর্ “অন্নপাক 

কারজণ” রান্নাঘজর অথৈা সিান পািজনর ম্জর্া গুরুদালেে পািন কজর প্রকৃলর্ “োো-েননী” িজে ওজঠন। 

একইভাজৈ লশক্ষা কক্ষজি লচিটাও একই রকম্। কয লশক্ষা ম্ানুষজক উদার, যুলিৈাদী কজর কর্াজি, পুরুষ লনৈতালচর্ কসই লশক্ষাই 

নারীজক অজনক কক্ষজিই আধুলনক লশক্ষা কথজক দূজর সলরজে রাজখ্। কয কারজণই িেজর্া স্কুি লফরলর্ কোজটা ৈাচ্চাজম্জেলট র্ার 

ৈাৈাজক ৈজি ওজঠ – 

‘ভাই এর কৈিাে ম্যাথ, লফলেক্স, ককজম্লষ্ট্র। 

আর আম্ার কৈিাে ৈাংিা ভূজগাি লিলি'।। 
 

    লকংৈা কোজটা কম্জে কম্িাে লগজে যখ্ন কদজখ্, ৈাৈা আদর কজর র্াজক একলট সুের পুরু্ি উপিার কদন এৈং ভাইজক এজন 

কদন একলট কখ্িনা ৈেুক, র্খ্ন কম্জেলট আনজের সলির্ র্া গ্রিণ করজিও এই উপিার প্রালি কয লিঙ্গগর্ বৈষজম্যরই ফসি 

কসটা িেজর্া র্ার কোট অৈুঝ ম্ন ধরজর্ পাজরনা। র্জৈ ৈাস্তলৈক লচিটা লক র্াই নে? অথতাৎ নারী ৈা র্ার সম্ােজক লনম্তাণ 

করার কয প্রোস সম্াে সৃলষ্টর উষা িজে সৃষ্ট র্া আেও দুৈতার গলর্জর্ এলগজে চজিজে। আিযত িওোর লৈষে যখ্ন আম্রা 

আনেৈাোর পলিকা, ৈর্তম্ান লকংৈা অনযানয প্রথম্ সালরর পলিকাে পাি-পািী লৈভাগ কদলখ্। কসখ্াজন পািী চাই কিজম্ 

অলধকাংশ কক্ষজি কদখ্া যাে ডািার, অধযাপক লকংৈা অনয ককান উচ্চপজদ প্রলর্লষ্ঠর্ পাজির েনয লৈনেী, নম্র, সুম্ুখ্েী, অলর্ৈ 

ফসতা, ল,ম্, গৃিকজম্ত লনপুণা, স্বাস্থযৈর্ী, প্রকৃর্ সুেরী পািী চাই। অথতাৎ এ কযন এক পুরুষ লনধতালরর্ অলভনৈ লনম্তাণ। কযখ্াজন 

পুরুষ সৃষ্ট গঠন লৈনযাজস নারীর কেষ্ঠে। কয কারজণ গুরুজদৈ রৈীিনাথ ঠাকুর ৈজিজেন, 
 

“শুধু লৈধার্ার সৃষ্ট নি রু্লম্ নারী। 

পুরুষ গজিজে কর্াজর কসৌেযত সঞ্চালর"।। 
 

আরও ৈিা কযজর্ পাজর আধুলনক লৈশ্বালের্ সম্াজে পুাঁলেৈাজদর ফিদােক কসৌেযত নারীজক েীৈন প্রলর্পািজনর অনয আর 

পাাঁচটা পজণযর ম্জর্া কজর কৈচজর্ লশলখ্জে। Fashion Show লকংৈা Beauty Contest এর ম্জর্া প্রলর্জযালগর্া নারীজক 

ক্রম্শ লৈপননম্ুখ্ী কজর রু্জিজে। এম্নলক ৈর্তম্াজন নারীর কণ্ঠস্বরও র্াজর্ ৈাদ যাজচ্ছ না। কেণ, কেন, ৈহুোলর্ক ৈালণলেযক 

সংস্থা লকংৈা কম্াৈাইজির ককান information োনজর্ চাইজি সজঙ্গ সজঙ্গ ওপাশ কথজক এক সুজরিা, ম্াোৈী কজণ্ঠ কভজস 

আজস “Wellcome note”। অথতাৎ গণ ম্াধযম্গুলি সম্াে ৈাস্তৈর্াজক ফুলটজে রু্িজিও লিঙ্গগর্ লৈভােন করখ্াজক কর্টা 

ম্ুেজর্ কপজরজে কস লৈষজে সজেি োজগ। কারণ লিঙ্গগর্ লৈভােজনর ম্জর্া রসাজিা েত্ত পলরজৈশন েনম্ানজস ৈযাপক 

আকষতণ বর্রী কজর যা গণম্াধযম্গুলির ৈযৈসােীক পলরৈযালির প্রসার ঘটাে।” 
 

    সুর্রাং লিঙ্গগর্ বৈষজম্যর ৈযালি কয আে অসংগলঠর্ কক্ষজিও প্রসালরর্ একথা স্বীকার করজর্ই িজৈ। র্াই রাষ্ট্র, রােননলর্ক 

কাঠাজম্ার কাজে এই বৈষম্যজক ম্ুজে কফিা এক লৈরাট চযাজিজঞ্জর সম্মুখ্ীন িজে দাাঁলিজেজে। কযম্ন ৈিা কযজর্ পাজর 1994 

সাজি েজন্মর পূজৈত লিঙ্গ লনধতারণ কৈআইলন ৈজি কঘালষর্ িজিও র্া আর পাাঁচটা আইজনর ম্জর্া কজঠারভাজৈ ৈিৈৎ করা 

যােলন। এই লিঙ্গগর্ বৈষজম্যর ফি লিজসজৈ অসম্ভৈভাজৈ নারী ও পুরুজষর অনুপার্ কজম্জে। লৈজশষ কজর উত্তরপ্রজদশ, 

পাঞ্জাৈ, িলরোনার ম্জর্া রােযগুলিজর্ কযখ্াজন কদখ্া যাজচ্ছ প্রলর্ ১০০০ পুরুষ লপেু নারীর সংখ্যা ৭০০ েন। এজর্ সাম্ালেক 

ভারসাম্য নষ্ট কর্া িজচ্ছ, উপরন্তু কদখ্া যাজচ্ছ লৈৈািজযাগয পুরুষজদর নারী খু্াঁেজর্ পালি লদজর্ িজচ্ছ লভন প্রজদজশ। যা এক 

অপসংস্কৃলর্র েন্ম লদজচ্ছ। কযখ্ান কথজক সাম্ালেক লৈজভদ, অশালি বর্রীর আশঙ্কা কদখ্া যাজচ্ছ। এর সজঙ্গ ৈািজে নারী পাচার 

চক্রও। ২০০২ সাজি লিঙ্গ লনধতারণ ও কনযাভ্রূণ ির্যা আইন সংস্কার করা িে কযখ্াজন ৈিা িে ভ্রূজণর লিঙ্গ লনধতারজণর শালস্ত 

স্বরূপ দশ িাোর টাকা ও লর্ন ৈের কারাদন্ড এৈং ভ্রূণ ির্যার সাো ৫ ৈের কারাদন্ড ও পঞ্চাশ িাোর টাকা েলরম্ানা কঘাষণা 

করা িে, লকন্তু র্া সজত্ত্বও আইনজক ৈৃদ্ধাঙু্গলি কদলখ্জে অৈাজধ চিজে কনযাভ্রূণ ির্যা। ৈিা কযজর্ পাজর নারীরা আে ম্ারৃ্ 

প্রজকাজষ্ঠর ৈাইজর নে ম্ারৃ্প্রজকাজষ্ঠর ম্জধযও ম্রজে। কযকারজণই িেজর্া লৈলশষ্ট সম্াে দাশতলনক প্লুজটা “ঈশ্বরজক ধনযৈাদ 

োলনজেলেজিন লর্লন নারী িজে েন্মানলন ৈজি।” 
 

    আেজকর লদজন লৈশাখ্া, ম্ুিধারা, লকংৈা আরও অনযানয প্রলর্ষ্ঠানগুলি নারীর ক্ষম্র্ােন ও লৈকাজশ লকেু ইলর্ৈাচক 

পদজক্ষপ লনজিও সরকারী িাি লফজর্র ফাাঁলস র্ার অজনকটা অংশই অধরা কথজক কগজে। 
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    অলর্ সম্প্রলর্ ভারর্ৈজষতর লনলরজখ্ ‘স্বেম্’ নাম্ক একলট NGO র্ার Report– (২০০২) এ কয নারী লনযতার্জনর কয লচি 

কদলখ্জেলেি র্া িি কযখ্াজন প্রলর্ ১১ লম্লনজট একলট কজর ৈধূ লনযতার্জনর ঘটনা ঘজট। এৈং প্রলর্ ৬৬ লম্লনজট পজণর েনয 

একলট নারী ির্যা িে। প্রলর্ ১২ লম্লনজট একলট কজর কযৌন কিনস্থার লশকার িন নারী, প্রলর্ ৩২ লম্লনজট একলট কজর ধষতজণর 

ঘটনা ঘজট। র্াই ৈিা কযজর্ পাজর শুধু Report কপশ করজি চিজৈ না, ৈাস্তৈ কপ্রক্ষাপজট আশু সম্াধান লিজসজৈ সুষু্ঠ 

পদজক্ষপও গ্রিণ করজর্ িজৈ। 
 

    লৈখ্যার্ কনাজৈি েেী অথতনীলর্লৈদ অম্র্তয কসজনর ম্জর্ ভারর্ ও চীজনর ম্জর্া কদজশ েন সংখ্যাে প্রাে দশ ককালট ম্লিিা 

ৈৃলদ্ধ কপজিই র্জৈ নর-নারীর সম্র্া সম্াজে রলক্ষর্ িজৈ। 
 

    একথা ধ্রুৈ সর্য কয নর-নারী হৃদেগর্ ৈন্ধজনই সৃষ্ট এই সম্াে, এই সম্াজের লৈকাশ-ৈযালি অজনকটাই দাাঁলিজে রজেজে 

নর-নারীর কযৌথ কম্ত প্রজচষ্টা, লৈকাশশীি ম্নন, লকংৈা যুলিৈাদী ভাৈনার ওপর। র্াই ৈর্তম্াজন আম্াজদর I  ৈা Y o u  এর 

পলরৈজর্ত We (নর-নারী) এর উপর আস্থা রাখ্জর্ই িজৈ। লৈশ্ব লৈজৈক লৈজৈকানে ৈজিলেজিন, “ককান োলর্র প্রগলর্র কেষ্ঠ 

ম্াপকালঠ নারীজদর প্রলর্ নজরর ম্জনাভাৈ।” 
 

    আসজি লশক্ষা, সংস্কাজরর ম্ািজক পুরুজষর ক্ষম্র্া লিপ্সু ম্জনাভাৈ, অসুস্থ লচত্ত ম্ানৈ সম্ােজক ম্ানৈর্ার ধ্বংস স্তূজপ 

পলরণর্ কজর চজিজে। কয স্তূজপর নীজচ ক্রম্শ চাপা পজি যাজচ্ছ নারী লকংৈা র্ার পালরপালশ্বতক সম্াে। লৈশ্ব সম্াজের একেন 

সাধারণ ম্ানলৈক ম্ুখ্ লিসাজৈ এই অৈদলম্র্ নারী সম্ােজক ম্ুি করার দােভার আম্াজদর সকজির িওো উলচর্। আম্রা 

সকজি অধীর আগ্রজি এক বৈষযম্যিীন, সম্ ম্যতাদাপূণত, লৈকাশশীি সম্াজের অজপক্ষাে রজেলে। পলরজশজষ ৈিজৈা, 

“8
th
 March আসজে লদন । 

নারী ম্যতাদার শপথ লনন"।। 
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